
WPROWADZENIE 
 
Czy zdarza się Wam uczestniczyć we Mszy Świętej bez zaangażowania, w sposób niedbały, kie-
dy czas się dłuży, modlitwa wydaje nudnym obowiązkiem, kiedy trudno dostrzec prawdziwe  
znaczenie Eucharystii? Bohaterowie filmu Największy z cudów w sposób niezwykły doświad-
czyli, czym naprawdę jest Msza Święta. Reżyser przez artystyczne ujęcia podjął próbę wyra-
żenia niepojętej dla ludzkiego rozumu tajemnicy Eucharystii. Za chwilę wcielimy się w rolę 
artysty, który za pomocą plastycznej kompozycji spróbuje wyrazić istotę Mszy Świętej.

AKTYWIZACJA 

PYTANIE 

CZYM JEST MSZA ŚWIĘTA? 

METODA 

KOLAŻ
Kolejne czynności prowadzącego:
n Utwórz małe grupy 3- osobowe.

n Powiedz, że każda ma wyciąć z gazet kilka zdjęć i tytułów, które najbardziej kojarzą się 
z Eucharystią. 

n Po wykonaniu zadania przez wszystkie grupy poproś o przyklejenie tych wycinków z gazet 
na szary papier. Powiedz, że chodzi o to, aby wspólnie stworzyć kolaż, będący odpowiedzią 
na pytanie, czym jest Msza Święta?

n Poproś o zawieszenie kolażu w widocznym miejscu.

n Następnie poproś o interpretację kolażu: co te zdjęcia i tytuły nam mówią?  
Czym jest Eucharystia?

Msza Święta 
cudem miłości
KATECHEZA DLA DZIECI 

CEL

UCZNIOWIE ZROZUMIEJĄ, ZAPAMIĘTAJĄ I ZAAKCEPTUJĄ MYŚL: 
JEZUS W KAŻDEJ EUCHARYSTII Z MIŁOŚCI DAJE NAM SIEBIE SAMEGO.



PUENTA 
PYTANIA DO REFLEKSJI 

n Czym jest Msza Święta? Co w niej jest najważniejsze?
n Jak moglibyśmy podsumować przesłanie filmu oraz interpretacje naszego kolażu?

MYŚLI DO ROZWINIĘCIA 

n Eucharystia jest spotkaniem miłości, która przekracza wszelkie ludzkie wyobrażenia. Żadna 
inna rzeczywistość nie skupia w sobie takiej dawki miłości.

n Msza Święta jest pamiątką męki, śmierci i zmartwychwstania Zbawiciela. Eucharystia to 
nie tylko wspominanie zbawczych wydarzeń, ale uobecnianie ciągle na nowo żywej miłości 
Chrystusa.

n Film Największy z cudów budzi świadomość wiary, że podczas Eucharystii dzieje się coś nie-
zwykłego. Filmowa scena przeistoczenia ukazuje nam istotę Mszy Świętej: Jezus dobrowol-
nie na krzyżu ofiarowuje się dla nas nas, oddaje swoje życie z miłości do każdego. Ta miłość 
nie ma granic. Zbawiciel pragnie być blisko naszych cierpień, staje się pokarmem dla nas.

n Podczas Mszy Świętej nie spożywamy opłatka, lecz przyjmujemy prawdziwego Chrystusa. 
Bożą mocą na słowa kapłana następuje przeistoczenie chleba w ciało Jezusa i wina w Jego 
krew. Przyjąć komunię świętą to przyjąć największy z możliwych darów – samego Jezusa, 
który chce przemieniać nasze życie.

n Największy z cudów przypomina nam także o tym, że trzeba czystym sercem przeżywać 
Mszę Świętą, aby przynosiła owoce w naszym życiu. O czystość naszego serca toczy się wal-
ka w niewidzialnym świecie demonów i aniołów. W tej walce bardzo ważny jest sakrament 
spowiedzi, w którym na słowa kapłana, grzechy odpuszcza nam sam Chrystus.  


